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The „Bolnitses“ / Bolnices 
 

The Hospital complex in Grodno Street 

„In 1900-1901 a new state clinic was built. The construction work 

was undertaken by Navukh Yoselevitsh Rudenraut, a burgher from 

Grodno, who built this medical institution in shtetl within two years. 

The construction cost was 20 372 rubles. The Krinker clinic was a 

wooden building covered with a red – tinted shingle roof, with 

yellow- brown walls. The building had six rooms and a separate room 

for infectious diseases patients. In the hospital complex there was 

also a laboratory located in a separate, yellow building with a blue 

roof, a bathhouse and a shed. The entire territory of the hospital was 

surrounded by a red fence. In 1914, it was decided to connect a 

water sewage system to the hospital, and therefore a contract was 

signed with Ayzik Mordkhelevitsh Fayngold, a town resident from 

Białystok”. 

 
quote: Karniluk W., Krynki u 1795-1918 hh. (narys historyi 

miasteczka), Hrodna 2010, str 120-121. 

 

Zespół szpitalny przy ul. Grodzieńskiej 

„W 1900-1901r. wybudowano nową lecznicę państwową. Pracy 

budowlanej podjął się Nawuch Joselewicz Rudenraut, mieszczanin 

grodzieński, który w ciągu dwóch lat wzniósł w miasteczku instytucję 

medyczną. Koszt wybudowy wyniósł 20 372 ruble. Kryńska lecznica 

przedstawiała sobą drewniany budynek pokryty dachem z 

pofarbowanego na czerwono gontu, ze ścianami w kolorze żółto-

brązowym. Budynek posiadał sześć  pokoi i oddzielne pomieszczenie 

dla chorych zakaźnie. W kompleksie szpitalnym znajdowało się też 

laboratorium zlokalizowane w oddzielnym, żółtym budynku z 

niebieskim dachem, łaźnia i chlew. Całe terytorium szpitala było 

obwiedzione czerwonym płotem. W 1914r. zadecydowano 

o  doprowadzeniu do  szpitala kanalizacji wodnej , w związku z czym 

podpisano kontrakt z mieszczaninem białostockim  Ajzikiem 

Mordchelewiczem Fajngoldem”. 

Karniluk W., Krynki u 1795-1918 hh. (narys historyi miasteczka), 

Hrodna 2010, str 120-121. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

The „Kaiser of Butchers“/ "Król Rzeźników" 
 

The kosher slaughterhouse of the "Kaiser of Butchers", Leizer Kugel, on the 

Krynka River. Just after the war a detachment of border service troops was 

stationed there. Currently, the building houses the production hall of the 

Krynker Production and Trading Cooperative.  

Rzeźnia ”króla rzeźników” Lejzera Kugel nad rzeką Krynką.Tuż po wojnie 

stacjonował tam oddział wojsk służby granicznej. Obecnie mieści  się w tym 

budynku hala produkcyjna Spółdzielni Produkcyjno-Handlowej Krynka. 

 

 



 
 

  
 

The Spulke Express/ Spułke Expres 

It was located on this square at Grodno Street, opposite the hospital 

complex. Cars were stationed in this garage (in the middle); it had a metal 

door. 

Znajdowała się na tym oto placu przy ul. Grodzieńskiej, vis-a vis zespołu 

szpitalnego. Auta stacjonowały w tym oto garażu z metalowymi drzwiami. 



 

  
 


